Ulična košarka 3 na 3
2022
Sonce in poletje kar vabita, da svoj prosti čas preživimo na prostem z žogo v rokah. Vabimo
vas, da se nam pridružite na turnirju ulične košarke 2022! Turnir je namenjen vsem mladim,
ki jim šport in zabava pomenita ritem življenja. Kvalifikacijski turnirji bodo potekali v
Ljubljani, Mariboru, Celju in Moravskih Toplicah. V septembru se bodo najboljše ekipe s
kvalifikacijskih turnirjev pomerile med seboj na velikem finalnem turnirju v Ljubljani.
Povabi prijatelje in pridite pokazati svoje košarkarske spretnosti!
Kraj in termin turnirja:
Kvalifikacijski turnir:
Kvalifikacijski turnir:
Kvalifikacijski turnir:
Kvalifikacijski turnir:

sobota, 04. 06. 2022: CITYPARK Ljubljana, ob 11. uri,
sobota, 11. 06. 2022: EUROPARK Maribor, ob 11. uri,
sobota, 18. 06. 2022: CITYCENTER Celje, ob 11. uri,
sobota in nedelja, 25. in 26. 06.: ALEJA Ljubljana, ob 11. uri,

Kvalifikacijski turnir:

sobota, 30. 07. 2022: MORAVSKE TOPLICE, ob 11. uri,

Finalni turnir:

sobota, 10. 09. 2022: GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, Ljubljana Sejem narava in zdravje, ob 11. uri

Kategorija in spol (moški, ženske):
A. osnovna šola 4. – 5. razred
B. osnovna šola 6. – 7. razred
C. osnovna šola 8. – 9. razred
D. srednja šola 1. – 2. letnik
E. srednja šola 3. – 4. letnik
F. Odrasli člani – starši
*upošteva se šolsko leto 2021/2022

Prijave: Obvezna prijava z izpolnjeno prijavnico vsaj tri dni pred tekmovanjem. Prijavite se v
posameznih krajih na naslednjih povezavah ali e-naslovih:
- MARIBOR, EUROPARK Maribor: http://www.europark.si/si/
- CELJE, CITYCENTER Celje: http://www.city-center.si/si/
- LJUBLJANA, CITYPARK Ljubljana: http://www.citypark.si/
- LJUBLJANA, ALEJA Ljubljana: www.aleja.si
- MORAVSKE TOPLICE: moravsketoplice@olympic.si
Na samem prizorišču se morajo prijavljene ekipe javiti organizatorju eno uro pred začetkom
turnirja. Vsaka šola, društvo ali organizacija lahko prijavi več ekip. PRIJAVNINE NI!
Nagrade: prve tri ekipe v vsaki kategoriji na kvalifikacijskem turnirju prejmejo medalje. Vsaka
ekipa prejme praktična darila sponzorjev.
Prve tri ekipe na finalnem turnirju na GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU prejmejo pokale
(prejme ga vsak posameznik v ekipi).
Sistem in čas igranja: bo določen glede na število prijav.
Finalni turnir: tri najboljše ekipe na kvalifikacijskem turnirju iz vsake kategorije se uvrstijo na
finalni turnir. Ta bo potekal 10. septembra na GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU v Ljubljani.
Kontakt in ostale informacije: 01/434 72 92, 041 775 175, 041 798 085 ali info@szlj.si.
Glavni organizator turnirjev v ulični košarki je Športna zveza Ljubljane, izvajalec agencija
Mopa d.o.o. Partnerja turnirja sta Športna zveza Celje in Športna zveza Moravci. Glavni
sponzorji tekmovanja so: Europark Maribor, Citycenter Celje, Citypark Ljubljana, ALEJA
Ljubljana.
Ostali napotki: za morebitne poškodbe ali odtujene predmete organizator ne odgovarja.
Število ekip v posamezni kategoriji je omejeno. V primeru premajhnega števila ekip v
posamezni kategoriji si organizator pridružuje pravico odpovedati tekmovanje v tej
kategoriji. Igranje na turnirju je na lastno odgovornost!
Športna oprema: primerna obutev in športna oblačila. Na tekmi ena ekipa nosi markirne
majice sponzorja igrišča.

PRAVILA TEKMOVANJA
ULIČNA KOŠARKA: je igra dveh trojk na en koš. Igra naj bo zabava in razvedrilo vseh starosti
na ulici. Igralci si sodijo sami.
NAČIN TEKMOVANJA: vse ekipe so razvrščene po starostnih kategorijah in spolu. S sistemom
tekmovanja se boste seznanili na prizorišču tekmovanja (sistem bo odvisen od števila prijav).
IGRIŠČNI NADZORNIK: najpomembnejše pravilo je fair play - poštena igra. Igriščni nadzornik
rešuje nesporazume med tekmo, v kolikor jih igralci ne rešijo sami. Njegova odločitev je
dokončna.
IGRIŠČE, TOČKOVANJE: vsak dosežen koš šteje eno točko, koš zadet izza 6,75 m (distančna
linija), šteje dve točki. Zmaga ekipa, ki prva doseže 12 točk ali ugodnejši rezultat po 10
minutah. V kolikor je po 10 minutah igre rezultat izenačen, zmaga ekipa, ki prva doseže koš v
podaljšku (zlati koš).
ZAČETEK IGRE: igra se z žogo, ki jo določi organizator. Nadzornik z žrebom določi ekipo, ki bo
začela igro. Začetek igre je za linijo koša.
IGRA: pred zadetkom koša se mora žoga dotakniti vsaj dveh igralcev ekipe v napadu. Vsakič,
ko žoga menja ekipo, mora biti podana za distančno linijo. Namerno zadrževanje žoge je
prekršek po presoji igriščnega nadzornika.
PREKRŠKI, OUT: igralec, ki je na tekmi naredil dva namerna prekrška, je izključen do konca
tekme. Če ostaneta samo dva igralca ene ekipe, se tekma prekine, ekipa pa izgubi tekmo.
Ekipa, ki je zaradi prekinitve izgubila tekmo, je izključena iz tekmovanja.
KOŠ: konstrukcija koša ne dovoljuje zabijanja in obešanja na koš.
MENJAVA IGRALCEV: ekipa šteje štiri člane, tekmo igrajo trije. Menjava igralcev med
ekipami v času turnirja ni možna.
URNIK TEKMOVANJA: vsaka ekipa, ki sodeluje na turnirju, prejme urnik in pravila
tekmovanja in mora sama slediti poteku tekmovanja.

